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I Jornadas de Enologia e Viticultura
Com o tema Inovações e Novas Oportunidades no Setor, realizam-se nos próximos dias 4 e 5 de maio, na UTAD, as I
Jornadas de Enologia e Viticultura.

Quer seja um profissional, estudante ou um enófilo, estas Jornadas serão uma oportunidade para novas aprendizagens na
área de Viticultura e Enologia.

Local:  Ed. ECAV – polo I – Auditório Ciências Agrárias

Programa em anexo.
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Confusão sexual contra a traça-da-uva, Lobesia botrana, 
na Região Demarcada do Douro.
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A traça-da-uva - Lobesia botrana Den & Schiff

. Lepidóptero da família Tortricidae

. 3-4 gerações na Região Demarcada do Douro



A traça-da-uva - Estragos causados pela 1ª geração



A traça-da-uva – Estragos causados pela 2ª geração



A traça-da-uva – Estragos causados pela 3ª geração

Dependendo dos anos e variedades, podem variar entre 0 e 90%  de cachos
atacados (Carlos et al. 2014)

Carlos et al (2014) Success of mating disruption against the European grapevine moth, Lobesia botrana (Den. & Schiff): a whole 
farm case-study in the Douro Wine Region. IOBC-WPRS Bulletin 105: 93-102 

As feridas facilitam o desenvolvimento de fungos como Botrytis cinerea



A confusão sexual – Como funciona?

http://jenny.tfrec.wsu.edu/opm/displaySpecies.php?pn=-80



A confusão sexual – Vantagens

. Redução da necessidade do uso de insecticidas químicos, e
consequentemente dos inconvenientes de natureza toxicológica,
ecológica e ambiental associados

. Especificidade (apenas interfere com o comportamento do insecto-alvo), 
pelo que possibilita a actuação dos inimigos naturais

Confusão sexual
Insecticidas

Insectos
confusos! Insectos

mortos!



A confusão sexual na RDD

Será que eles pensam 
mesmo, que é fácil 
evitar que nos 
encontremos?



Isonet-L (= ISOMATE) (Shin-Etsu Ch.)

172 mg (E,Z)-7,9-dodecadienyl acetate (500 difusores por ha)

(homologado em Portugal desde 2002)

A confusão sexual na RDD – os difusores



A confusão sexual na RDD – os difusores

Isonet-LTT (Shin-Etsu Ch.)

300 mg (E,Z)-7,9-dodecadienyl acetate (400 difusores por ha)

400 mg (E,Z)-7,9-dodecadienyl acetate (300 difusores por ha)



A confusão sexual na RDD – Quinta de S. Luíz

2011 2012 2013 2014

ISONET-
LTT

ISONET-
LTT

ISONET-
LTT

ISONET

LTT

90,0 90,0 90,0 90,0

CS (2011-2014)



2011
ISONET-

LTT

14,1

2012
ISONET-

LTT

37,0

2013
ISONET-

LTT

45,6

2014
ISONET-

LTT

45,6

CS (2011-2014)

A confusão sexual na RDD – Quinta das Carvalhas



Ano 2011 2012 2013 2014

Quantidade de feromona /

difusor (mg)
300 300 300 400

S. Luíz

Área (ha) 90,0 90,0 90,0 90,0

Nº difusores 442 478 460 341

Data de 

aplicação
7-9 Jul 26 Mar 27 Mar 13 Mar

Carvalhas

Área (ha) 14,1 37,0 45,6 45,6

Nº difusores 442 478 495 388

Data de 

aplicação
28 Mar 26 Mar 18 Mar 23 Mar

A confusão sexual na RDD – A colocação dos difusores

. Antes do início do 1º voo, 
observado em armadilhas 
sexuais

(Carlos et al., 2015)



A confusão sexual na RDD – A estimativa do risco

. Uso de armadilhas sexuais nas parcelas em CS e em testemunhas

Identificação dos períodos de risco



A confusão sexual na RDD – A estimativa do risco

. Observação visual dos órgãos atacados



A confusão sexual na RDD – Resultados

Ano 2011 2012 2013 2014

Quantidade de feromona /

difusor (mg)
300 300 300 400

S. Luíz

Total de capturas na 
testemunha

951 1069 887 693

% redução das 
capturas em CS

95.5-99.6 98.5-100.0 99.2-100.0 99.7-100.0

Carvalhas

Total de capturas na 
testemunha

989 436 910 858

% redução das 
capturas em CS

97.9-98.9 96.3-100.0 99.2-100.0 89.4-100.0

Comparativamente às parcelas testemunha, as capturas nas parcelas em
confusão sexual reduziram-se em entre 89.4 e 100%.  

% redução de capturas = desorientação dos machos

(Carlos et al., 2015)

Carlos C et al (2015) Mating disruption against Lobesia botrana (Den. & Schiff) using ISONET-LTT dispensers in the Douro Wine 
Region (Portugal). Pure, IPM innovation in Europe. 14th to 16th January 2015. Poznan, Poland. 52



A confusão sexual na RDD – Resultados S. Luiz 2013

1º voo 2º voo 3º voo
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A confusão sexual na RDD – Resultados S. Luiz 2014



A confusão sexual na RDD – Resultados Carvalhas 2013
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A confusão sexual na RDD – Resultados Carvalhas 2014



A confusão sexual na RDD – Resultados

% de infestação

S. Luiz 
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• Efeito cumulativo da CS ao longo dos anos (2011-2013)

• 2014 – Novos difusores podem ter comprometido o sucesso da CS

• No período de 2011-2013 na maior parte das parcelas, não houve necessidade de efectuar 
tratamentos insecticidas complementares, ainda que em 2013 tenha havido maior pressão

NEA

• Eficácia diferenciada tendo em conta: casta, localização na encosta e proximidade de bordaduras



CarvalhasA confusão sexual na RDD – Resultados

% de infestação

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2011 2012 2013 2014

%
 c

ac
h

o
s 

at
ac

ad
o

s 
(v

in
d

im
a)

testemunha

cimo

meio

fundo

ISONET-LTT
(300 mg)

ISONET-LTT
(400 mg)

• Efeito cumulativo da CS ao longo dos anos (2011-2013)

• 2014 – Novos difusores e maior pressão da traça podem ter comprometido o sucesso do 
método – houve necessidade de efectuar tratamentos insecticidas complementares

• No período de 2011-2013 na maior parte das parcelas, não houve necessidade de efectuar 
tratamentos insecticidas complementares, ainda que em 2013 tenha havido maior pressão

NEA



• É importante o acompanhamento técnico, através da monitorização das

armadilhas e quantificação dos estragos

• A eficácia da CS aumenta ao longo de vários anos de aplicação

• Relativamente ao tipo de difusores - aparentemente, a CS funciona melhor

usando mais difusores (400/ha) com menor quantidade de substância activa

(300 mg), do que menos difusores (300/ha) com maior quantidade de substância

activa (400 mg).

• A CS nem sempre conseguiu reduzir a intensidade de ataque a níveis abaixo do

NEA, havendo a necessidade da realização de tratamentos insecticidas

complementares (p. ex.: em 2014)

A confusão sexual na RDD – Principais conclusões

• A eficácia é muito variável, consoante o ano (clima, pressão da praga),

localização das parcelas na encosta e proximidade de hospedeiros alternativos

• É importante a colocação atempada dos difusores (antes do início do 1º voo)



A confusão sexual na RDD - Constrangimentos

. Período de voo do insecto muito longo
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A confusão sexual na RDD - Constrangimentos

. As altas temperaturas registadas durante o Verão, levando a maior exaustão 
da feromona nos  difusores 

2013 2014

Inicio do 3º voo
Inicio do 3º voo

Qual a quantidade mínima de feromona libertada pelos difusores 
necessária para confundir os machos de traça-da-uva?



A confusão sexual na RDD - Constrangimentos

. A orografia do terreno e heterogeneidade da paisagem - a nuvem de feromona 
não é distribuída de forma homogénea

. O efeito do vento – a forma como a nuvem de feromona se movimenta na encosta

Brisa de montanha

Brisa do vale

ocorre durante o dia, 
devido à diferença de 
temperatura entre o 
vale (mais quente) e a 
montanha. 

ocorre durante a noite, 
pois o ar frio que se 
forma, sendo mais 
denso, escoa pela 
encosta, depositando-se 
no fundo do vale. 



Noite
Ventos descendentes

Dia
Ventos ascendentes

A confusão sexual na RDD - Constrangimentos

Qual o impacto do vento na distribuição da nuvem de feromona ao 
longo da encosta, por forma a melhor adaptar as doses de difusores?



A confusão sexual na RDD - Constrangimentos

A heterogeneidade da paisagem – grande área sem difusores 
S. Luiz = 30%



A confusão sexual na RDD - Constrangimentos

. A existência de hospedeiros alternativos

Trovisco, Daphne gnidium

Oliveira

Qual o real impacto da presença de hospedeiros alternativos na 
proximidade das vinhas (hospedeiros de traça, mas também dos seus 

inimigos naturais)?



A confusão sexual na RDD - Constrangimentos

. A quantidade de difusores que, ao longo do tempo, é deixada nas vinhas
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Novos desafios: o projecto CSinDouro (PDR2020: Grupo Operacional)

CSinDouro: Confusão sexual contra a traça-da-uva, Lobesia botrana (Denn. &
Schiff.), em viticultura de montanha: caso particular da Região Demarcada do
Douro



O Projecto CSinDouro - Parceiros



O Projecto CSinDouro - Objectivos

a) esclarecer o papel da vegetação envolvente das vinhas, em particular da
presença de oliveira e trovisco, na intensidade do ataque da traça-da-uva e,
indirectamente, na eficácia do uso da CS.

c) adequar, às condições da viticultura duriense, modelos de difusores em
desenvolvimento a nível internacional com o objectivo de reduzir os custos de
aplicação e serem ambientalmente mais amigáveis comparativamente aos actuais

b) identificar a densidade de difusores e o número de pontos de emissão a
instalar nas parcelas, por forma a obter a mais adequada cobertura das vinhas
pela nuvem de feromona

d) Demonstrar, divulgar e disseminar os resultados



Obrigada pela atenção


